(Ž)VM in (Ž)MM zaprti turnirji – 21. Pirčev memorial
Maribor, 29. julij – 5. avgust 2018
1. Železničarski šahovski klub Maribor (www.zsk.si) in Evropska šahovska akademija, Zavod
za razvoj kreativnega mišljenja (http://european-chessacademy.com) razpisujeta zaprte
mednarodne turnirje:
a) velemojstrski turnir
b) mojstrski turnir
c) ženski velemojstrski turnir
d) ženski mojstrski turnir.
2. Turnirji bodo v Srednji gradbeni šoli in gimnaziji, Smetanova ul. 35, 2000 Maribor.
3. Na vsakem turnirju nastopijo 4 ekipe s po tremi šahisti. Igralec vsake ekipe igra proti vsem
članom drugih ekip (ne pa proti svojim ekipnim tovarišem). Vsak igralec tako odigra 9 kol.
Ena ekipa je sestavljena iz velemojstrov-ic oz. mednarodnih mojstrov-ic.
Urnik tekmovanja:
29. julij
20.00
Žreb.
30. julij
15.45
Otvoritev turnirja.
16.00
1. kolo.
31. julij
09.30
2. kolo.
17.00
3. kolo.
1. avgust
15.00
4. kolo.
2. avgust
15.00
5. kolo.
3. avgust
09.30
6. kolo.
17.00
7. kolo.
4. avgust
15.00
8. kolo.
5. avgust
09.30
9. kolo.
15.00
Zaključek turnirja.
4. Igralni čas bo 90 minut za 40 potez, plus 30 minut dodatka po 40. potezi, plus 30 sekund
dodatka po vsaki odigrani potezi, začenši s prvo potezo.

Organizatorji zagotavljajo najnižje povprečne ratinge na turnirjih: 2381 na velemojstrskem
turnirju, 2231 na mojstrskem turnirju, 2181 na ženskem velemojstrskem turnirju in 2031 na
ženskem mojstrskem turnirju. Organizatorji prav tako zagotavljajo zadostno število igralcev z
ustreznimi mednarodnimi naslovi, tako da bo na vseh turnirjih mogoče osvojiti višje
mednarodne naslove. Format turnirja je že potrjen in usklajen s svetovno šahovsko zvezo
FIDE. Vso opremo zagotovi organizator.
5. Namestitev udeležencev je po lastni izbiri. Organizator ponuja nekaj ugodnih različic
spanja v bližnjih študentskih domovih:
enoposteljna soba = 25 - 30 evro, dvoposteljna soba = 20 - 25 evro po osebi. V več posteljnih
sobah in apartmajih tudi ceneje.
http://www.studentskidomovi.um.si
6. Prijavnina za turnirje je sledeča:
a) velemojstrski turnir
ELO ≤ 2300 = 350 evro; ELO ≥ 2300 = 250 evro
b) mojstrski turnir
ELO ≤ 2200 = 300 evro; ELO ≥ 2200 = 200 evro
c) ženski velemojstrski turnir
ELO ≤ 2150 = 300 evro; ELO ≥ 2150 = 200 evro
d) ženski mojstrski turnir
ELO ≤ 2050 = 250 evro; ELO ≥ 2150 = 150 evro.
Organizatorji ponujajo posebne pogoje velemojstrom in velemojstricam, ki bi želeli nastopiti
na velemojstrskem turnirju oz. mednarodnim mojstrom in mojstricam, ki bi želeli nastopiti na
mojstrskem turnirju.
7. Prijava na turnir poteka preko kontaktnih naslovov in postane veljavna s plačilom
prijavnine.
Organizator bo vrnil 50% prijavnine za odpovedi do 15.7. 2018. Za poznejše odpovedi
organizator prijavnine ne bo vrnil. Organizator bo sprejemal prijave po načelu prve prijave, do
zapolnitve mest. Prednost bodo imele prijavljene ekipe. Organizator sprejema tudi posamične
prijave in bo v takem primeru igralce po ekipah razvrstil sam.
8. Vzporedno z zaprtimi turnirji bo tudi odprti turnir.
9. Za vse dodatne informacije glede turnirjev in morebitne namestitve vas prosimo, da
kontaktirate organizatorje:
Georg Mohr, 040 834 432, e-pošta: georg.mohr1965@gmail.com,
Jernej Buzeti, 041 442 230, e-pošta: jbuzeti@gmail.com.

